
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                        ROMANIA 
                                                JUDETUL BRAILA 

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.283 
                                            din 23 decembrie 2021 

 
privind: aprobarea proiectului si a cheltuielilor  legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1,C2,C3), 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr. 2”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 decembrie 2021; 
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  

raportul Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub nr.25269/09.12.2021 si raportul 
Directiei Administratie Publica, Contencios nr. 25264/09.12.2021; 

  Vazand avizele Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisiei 
de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului 
inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei de buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului;  
 Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3-
Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 
3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 
sectorul locuințelor, Operaţiunea B-Clădiri publice, apelul de proiecte cu titlul 
POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, (Cod apel: POR/776/3),  în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 
 In conformitate cu prevederile art.5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind  finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 173  alin.(1)  lit.”d”,  
alin.(5)  lit.”c”din  O.U.G.  nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările  şi 
completările  ulterioare;   
  In temeiul prevederilor art.182 alin.1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba proiectul “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile 

C1,C2,C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr. 2” cod SMIS 
137363, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 
2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B-Clădiri publice, apelul de proiecte 
cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM(Cod apel: POR/776/3).  

Art.2- Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare si anvelopare pavilion A 
(constructiile C1,C2,C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr. 2” cod 
SMIS 137363, in cuantum de 38.611.006,91 lei (inclusiv TVA). 

Art.3 –(1)  Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unitatii Administrativ 
Teritoriale Judetul Braila in valoare de 23.660.513,47 lei, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 23.355.401,36 lei, cât și contribuția de 



2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 305.112,11 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1,C2,C3), 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr. 2” cod SMIS 137363. 
 (2) Sumele necesare creditelor de angajament si creditelor bugetare in limita sumei 
necesare finantarii valorii corespunzatoare activitatilor din proiect vor fi alocate din bugetul 
Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila. 
 Art.4 - Sumele reprezentand cheltuieli conexe si cheltuieli neeligibile ce pot aparea 
pe durata implementarii proiectului “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile 
C1,C2,C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr. 2” cod SMIS 
137363,  pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul 
Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila. 
 Art.5 - (1)Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii 
proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corectiilor ce pot fi identificate in 
procedura de verificare a achizitiei. 
    (2)Sumele reprezentand cheltuieli de mentenanta si intretinere pentru 
proiectul “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1,C2,C3), Spitalul Judetean 
de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr. 2” cod SMIS 137363 pe intreaga perioada de 
durabilitate a acestuia se vor suporta de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul 
Braila. 

Art.6 - Se imputerniceste domnul Francisk-Iulian Chiriac, in calitate de Presedinte 
al Consiliului Judetean Braila, sa semneze contractul de finantare, precum si toate 
documentele necesare implementarii proiectului, in numele Unitatii Administrativ 
Teritoriale Judetul Braila. 

Art.7 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica – 
Contencios.  
 

Hotararea a fost adoptata  cu 30 de voturi „Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Chivu Mirela. 

 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU    
 


